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معد برامج يدور بلغوه 
املسؤولني في القناة 

اللي يشتغل فيها انهم 
مستغنني عن خدماته بعد 
رمضان النه شاف نفسه 
مثل مايقولون.. تستاهل!

منتج بعدما اختار فنانة 
معروفة لتقوم بدور 

البطولة في عمله الدرامي 
اللي يبي يصوره بعد 

رمضان هالفنانة عطته 
طاف بعد ما طلع نص 

العمل ضعيف.. 
اللي مايطيع يضيع!

ممثل منقهر من مخرج 
مسرحي رافض انه يكون 

في مسرحيته اليديدة 
ألنه ما عنده دور حقه 

وما في تطوير في أدائه 
مثل ما يقول هاملخرج.. 

وليش تنقهر!

استغناء 

ضعيف

رفض 

مسلسل العهد

»العهد« يهدم البنية الكالسيكية للدراما العربية

محمد ناصر

عندما أطلق املخرج العاملي تيم بورتون 
فيلمه »هجوم املريخ« عام 1996 عمد 

الى قتل ابطال وجنوم الفيلم في بدايته 
مقوضا نظرية ان يكون النجم محور 
العمل من بدايته حتى نهايته.. محمد 
راضي وخالد مرعي مؤلف ومخرج 
مسلسل »العهد« وصناعه لم يكتفوا 

مبا فعله بيرتون بل أماتوا وأحيوا 
شخصيات العمل ضمن مسوغات 
درامية تراوحت بني احللم واليقظة.
عمل مختلف شكال ومضمونا عن 

السائد بل وحتى عن األعمال السابقة 
للمؤلف واملخرج، شهد منذ بداية 

حلقاته طوفانا من الشخصيات وتكثيفا 
لها ولعالقاتها املتداخلة التي مت التمهيد 

لها بالدم والقتل واجلرائم املتتالية 
وشهوة الدم والبطش للوصول الى 
الهدف األساسي وهو حكم 3 كفور 
يجمعها عهد واحد وعائلة متفرعة 

تخوض صراع بقاء األقوى.

الدم المستباح

ال يستجدي »العهد« تشويقا او احداثا 
مفتعلة في سلسلة أحداثه بل تشعر 
بأن ما تشاهده ينقض ويهدم البنية 
الكالسيكية للدراما العربية في رسم 
الشخصيات ومساراتها وينجح في 

ذلك خاصة بالتداخل الغامض بني 

الفانتازيا والقصص اخلارقة للطبيعة 
بالواقع وبأحداث حياتية مباشرة مع 
اسقاطات ذكية متس الواقع احلالي 

دون مباشرة فجة باإلضافة للغرائبية 
التي حتكم هذا العمل املرتبط بنبوءات 

في كل حلقة من حلقاته وصوال الى 
القتل الذي يبدو في العمل وكأنه 

»شربة مية« خاصة في احللقات االولى 
التي ال وجود للمشاعر فيها فالدم 

مستباح واالبنة تقتل أبناءها واخوانها 
واملمنوع مسموح طاملا انه يوصل الى 
مزيد من السلطة واحلكم لتلك الكفور 

التي تشعر وكأنها »كفور ابليس«.

الواقعية 

الشر واخلير والقوة والضعف معايير 
ليست ثابتة في »العهد« ما مينحها 
عمقا انسانيا وواقعيا بالفعل عكس 

الشخصيات التي تطفح بها املسلسالت 
األخرى والتي تدعي الواقعية وهي 

بعيدة عنه عكس العهد الذي قلب اآلية 
بشخوص قد تعتبرها وهمية ولكن 
تغيراتها وتقلباتها الدرامية جتعلها 

نابضة بالواقعية التي ال متكن املشاهد، 
وهنا جوهر قوته، من حتديد وقوفه مع 

من ضد من، فاجلميع هنا لديه أفعاله 
اإلنسانية واإلجرامية وحسناته وسيئاته.

أجواء ألف ليلة وليلة

ورغم تواجد مسلسل »ألف ليلة وليلة« 

في هذا املوسم إال ان أجواء »العهد« 
جتعله اقرب منه وأعمق وأكثر اخالصا 

لعالم ذلك الكتاب الذي ألهم العالم 
بتحريكه شخصيات وأحداثا خارقة 

للطبيعة وخرافات شعبية واساطير ال 
تخلو من مضامني سياسية وفلسفية 

ودينية عميقة.

الصوفية مستمرة

لم يتخل مؤلف العمل عن النفحات 
الصوفية التي طبعت مسلسله األخير 

»السبع وصايا« بل تابعها هنا وإن 
بجرعات اخف ككرامات األولياء 
وإنشاد أحد أبطال العمل شعرا 

يستحق عليه لقب الزنديق ويستدعي 
عقاب اهل املدينة.

حالة تألق كاملة في هذا العمل الذي 
برع فيه ايضا مهندسو الديكور بتقدمي 

صورة رائعة اهتمت بأدق التفاصيل، 
باالضافة للمالبس واالكسسوارات، 
واملالبس التي اعطت صدقية لعمل 
خيالي يعكس الالزمان والالمكان، 

برع فيه النجوم بدءا من صبا مبارك 
وشيرين رضا وسلوى خطاب وصفوة 
وسوسن بدر وهنا شيحة وغادة عادل 

وخالد كمال واحمد العوضي وكل 
جنوم العمل الذي ينقلك الى حالة من 

الشغف الذي يسكنك وانت تشاهد 
عمال مختلفا يستحق ان يكون احد 

ابرز اعمال هذا العام

عادل املسلم

يعقد الفنان واملنتج عادل 
املسلم مؤمترا صحافيا ملسرحية 
»زومبي« مساء اجلمعة املقبلة 
على مسرح احتاد املبارزة في 
الدعية، بحضور فريق العمل 
النجوم: انتصار الشراح ومحمد 
العجيمي وعادل املسلم وخالد 
املفيدي وشهاب جوهر وبوخرشد 
واملهرة البحرينية ومن مصر 
الفنان نص����ر حماد الى جانب 
عبدالعزيز عادل املسلم وحنني 

املسلم وسعيد املال. 
و»زومبي« من تأليف وإخراج 
عادل املسلم وهي مسرحية رعب 
سياسية متثل عودة للمسرح 
السياسي بعد غياب سنوات، إذ 
يلتقي النجمان محمد العجيمي 
وانتصار الشراح في نص يحمل 
أبعادا سياسية واجتماعية عدة 
ويركز على مفاهيم مثل غياب 
الضمير. وتس����لط املسرحية 
الضوء على انتش����ار اجلرائم 
واملشكالت في املجتمع نتيجة 
صراع البشر، ومحاولة كل منهم 
اكل حلم اآلخ����ر، حيث يحاول 
العمل وضع حلول وإبراز اجلانب 

اإليجابي في املجتمع.

مي عز الدين

أشادت النجمة املصرية مي 
عز الدين بأغنية »املعلم« للفنان 
املغربي سعد املجرد، إذ وجهت 
مي حتية للمجرد عبر حسابها 
على »انستغرام«، فكتبت: »حتية 
كبيرة مني للنجم سعد املجرد، 
أحسنت السنة دي وتستاهل 
كل التكرمي اللي اتكرمته ويكفي 
بشاش����ة وجهك، وأنا بعش����ق 
أغنيتك، أنت فعال »معلم«، حتية 

مني لكل شعب املغرب«.
وعل����ى الف����ور، رد عليها 
املطرب املغربي قائال: »ش����كرا 
جزيال للفنانة املتألقة واحملبوبة 
واملعروف����ة بتواضعها املمثلة 
الرائعة مي عز الدين على كلمتها 
الطيبة بحق����ي وحق املغاربة، 
أشكرك وأشكر شعب مصر الطيب 
على استقباله الرائع لي، وأمتنى 
أن تشرفيني في أولى حفالتي 
في مصر قريبا إن ش����اء اهلل«. 
ولم تكن مي عز الدين الفنانة 
الوحيدة التي أشادت باملجرد، 
بل س����بقها عدد م����ن الفنانات 
كشيرين عبدالوهاب التي أعربت 
عن حبها للمجرد بعدما قال في 
إحدى املقابالت التلفزيونية إنها 

فنانته املفضلة.

مي عز الدين تغازل 
سعد املجرد

»زومبي« في مؤمتر 
صحافي اجلمعة

مشهد من مسلسل »بورعد2«

مبارك املانع لـ »األنباء«: راضٍ كل الرضا 
عن »بورعد2« و»خارش وارش«

احمد الفضلي 

كشف الفنان مبارك املانع عن تلقي����ه ردود 
افع����ال ايجابية من قبل جمه����وره ع����ن أعماله 
الرمضاني����ة لهذا العام واملتمثل���ة مبسلس����لي 
»بورعد2« و»خ����ارش وارش« واللذين يعرضا 

حاليا عبر قناتي »فنون« و»ابوظبي«. 
واعرب املانع خالل حديثه ل�»األنباء« عن بالغ 
سعادته بردود األفعال اإليجابية التي تلقاها حول 
العملني من خالل تواصله مع اجلمهور عبر حساباته 
في مختلف مواقع التواصل االجتماعي واصفا ردود 
األفعال باإليجابية واملشجعة لالستمرار بتقدمي 

هذا النوع من األعمال السيما ان اغلب املشاهدين 
يبحثون عن األعمال الكوميدية في هذه الفترة. 

وعن استمراره في تقدمي الكوميديا على حساب 
األعمال الدرامية ذكر انه ال ميانع من تقدمي األعمال 
الدرامية الى جانب األعمال الكوميدية التي عرفته 
باملشاهد في حال عرض عليه عمل درامي يشعر 
بانه مناس����ب موضحا ان الفترة املاضية شهدت 
تلقيه عرضا للمشاركة في عمل درامي لكن املشروع 
لم يكتمل من قبل اجلهة املنتجة وفي حال عرض 
علي����ه عمل آخر لن يت����ردد في قبوله خصوصا 
ان الفن����ان الناجح البد ل����ه ان يثبت قدراته في 

مختلف األدوار.

رميوت كنترول
زاوية تسلط الضوء على أهم األعمال الدرامية املعروضة في شهر رمضان وتنقدها وتعلق عليها سواء باإليجاب أو بالسلب.

»بنات الروضة« واحلوار غير التربويهبة حركت قدرات هبة

»هابي باص«.. وبعدين؟

ليمتى يالطراروة؟

سيمون.. تخلت عن األشقر!

الرويعي »خسبق« النور!

»الغربال«.. مط حوارات!

استطاعت الكاتبة هبة مشاري حمادة من خالل 
صياغتها لشخصية »فايزة« في مسلسل »أمنا 

رويحة الينة« أن حترك القدرات التمثيلية للفنانة 
هبة الدري، حيث تقدم الدري أداء سهال ممتنعا 

في جميع حلقات العمل، متنقلة بنعومة ويسر بني 
األحداث.

وأظهرت الدري، في احللقة الثامنة عشرة، قدرات 
على تقمص جميع الشخصيات من دون أي 

مزايدات، وذلك عندما سيطرت عليها حالة نفسية 
سيئة بعد اكتشافها من شقيقتها »فتوح« خداع 

حبيبها »حمد« لها.. أداء جميل يا هبة الدري.

مسلسل »بنات الروضة« معظم احداثه تدور في 
املدرسة ألنه بطالته مدرسات، بس احلوار اللي 

يقولونه هاملدرسات غير تربوي علشان يضحكون 
املشاهد.. ارحمونا تكفون!

افكار احللقات اللي يقدمونها في برنامج »هابي 
باص« عفى عليها الزمن وقدمت في اكثر من 

برنامج للكاميرا اخلفية حتى وان تغير شكلها لكن 
مضمونها ثابت.. هاردلك شهاب حاجية!

وصلنا للثلث االخير من رمضان وللحني عبداهلل 
الطراروة يغلط على امه طيف في مسلسل »ذاكرة 

من ورق« من غير مبرر وال عارفني املشاهدين 
ليش ما يحبها ويكرها بهالطريقة املقززة.. ومنا 

ملخرج العمل!

بعد سنوات من 
الغياب، تتألق الفنانة 
سيمون في مسلسل 

»بني السرايات« 
بدور الفتاة الشعبية 
الكادحة، فتخلت عن 

ماكياجها وشعرها 
االشقر لتغوص في 

أعماق دور مميز 
ببراعة.

املخرج البحريني جمعان الرويعي »خسبق« مشهد 
جميل جمع بني باسم عبداالمير وحمد العماني 
بعدما كشف االخير قصة قتله لصديقه نواف 

النجم وهما جالسان، حيث اظهر »نعل« العماني 
)عزكم اهلل( بوجه املشاهد، الشي اللي ضيع حالوة 

املشهد.. شسالفتك يالرويعي!

مشكلة مسلسل »الغربال« السوري اللي يعرض 
على شاشة تلفزيون الكويت ان احداثه تسير 

ببطء شديد ومط في احلوارات دون اثارة 
تذكر سوى احداث مكررة نشاهدها في معظم 
املسلسالت التي تتحدث عن البيئة الدمشقية.. 

ومنا لتلفزيون الكويت!

نسخة جديدة 
من »إل برمييرو كرونوماستر1969« 

تكرمياً لفرقة رولينغ ستونز
في عام 1969، وقبل أن يطأ اإلنسان بقدميه 
سطح القمر ببضعة أشهر فقط، طرح أحد صانعي 
الساعات حركة باسم »إل برمييرو« هي احلركة 
األول��ى في العالم التي أدمج��ت الكرونوغراف 
االوتوماتيكي ضمن آليتها. وفي ذلك العام نفسه، 
بلغت إحدى أش��هر فرق ال��روك في العالم قمة 
شهرتها. واحتفاال بهذا التاريخ احملوري، تطرح 
دار زنيت نسخة جديدة من ساعة »إل برمييرو 
كرونوماستر 1969« إشادة بفرقة الرولينغ ستونز 
 Tribute 1969 El Primero Chronomaster حتت اسم

 .to The Rolling Stones
كان من الطبيعي أن تقرر »زنيت« االحتفال 
بصداقتها مع أساطير الروك � الرولينغ ستونز 
� من خالل ابتكار أس��طورة عصرية في قطاع 
الساعات. والغاية من ذلك تكمن في تصميم نسخة 
جديدة من ساعة »إل برمييرو كرونوماستر 1969« 
تكرميا لفرقة الرولينغ ستونز، تطرح هذه املرة 

في إصدار محدود بألف قطعة. 
إن العالمة التجارية املتمثلة بالنجم الهادي، 
التي صممت حركة »إل برمييرو« في عام 1969، 
وجنوم فرقة الروك املوس��يقية، الذين هم في 
غنى عن التعريف، هما ش��ريكان اآلن. بالرغم 
من كل ش��يء، ألن يكون من املنطقي القول ان 
دار الساعات ومغنو الروك يتشاطران قيم املتعة 

ذاته��ا املتمثلة في اجلرأة واالب��داع � منذ عام 
1865 في حالة زنيت ومنذ عام 1962 بالنسبة إلى 
الرولينغ ستونز؟ فقد امتلك هؤالء املوسيقيون 
اخلمسة بالتحديد جميع املقومات إلنشاء فريق 
أسطوري، بدءا باملوهبة. وسرعان ما أكد كل من 
براين جونز، ميك جاغير، كيث ريتشاردز، بيلي 
واميان وتشارلي واتس على قوة هذا األسلوب 
الف��ذ. وأثبتت تلك احلقبة كذلك بأنها مبش��رة 
بشكل واضح، منذ بداية ستينيات القرن املاضي، 
وهي احلقبة التي كانت اجنلترا تكتشف خاللها 
املوسيقى الشعبية والروك. فأحدث النوع األخير 
تناقضا صارخا مع املوسيقى الشعبية ملنافسيهم، 
فريق البيتلز. وأخيرا، لعب اإلبداع في مؤلفاتهم 
 I can’t get no أيضا دورا رئيسيا، كما جتسد في
 Angieالتي أطلقت في عام 1965، و ،satisfaction
في عام 1973. لكن األسطورة تكمن في التأليف 
وجناحهم على مس��توى العالم برمته. بعد أكثر 
من 50 سنة، اليزال هذا النجاح يزداد قوة. في 
الواقع، س��يقوم فريق الرولينغ ستونز بجولة 
قريبا ستش��مل 15 مدينة في اميركا الشمالية، 
14 منها ستكون في الواليات املتحدة. وستنطلق 
اجلولة من سان دييغو في الرابع والعشرين من 
مايو وتنتهي في كيبيك في حفل موسيقي ختامي 

في اخلامس عشر من يوليو.


